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Inledning  

Mitt intresse för Suzanne Ostens dramer grundas i hennes arbete med barns och ungas 

perspektiv, eftersom jag studerar till gymnasielärare. I en uppsats från 2014 undersökte jag 

pjäsen Gränsen (2000) ur ett barn- och genusperspektiv. Uppsatsen fick titeln ”Hon var 

tydlig, men ingen kunde läsa henne. En analys av Suzanne Ostens Gränsen ur ett barn- och 

genusperspektiv”. I kandidatuppsatsen utforskar jag Ostens och Per Lysanders dramer Medeas 

barn (1975) och Sessorna på Haga (1976) ur ett genusperspektiv. Det är viktigt att studera 

kvinnliga och manliga karaktärer för att belysa förmedlade genuskonstruktioner. Pjäserna har 

spelats på teaterinstitutionen Unga Klara (tidigare kallad Klarateatern), vilken bildades 1975 

som en barn- och ungdomsenhet inom Stockholms stadsteater. Undersökningen utgår från 

Christina Svens Regi med feministiska förtecken. Suzanne Osten på teatern (2002), Birgitta 

Johanssons Befrielsen är nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne 

Ostens 1970-talsteater (2006) och Tytti Soilas Att synliggöra det dolda. Om fyra svenska 

kvinnors filmregi (2004). Svens behandlar Ostens regipraktik, särskilt gestaltningen av 

kvinnor på scen. Hon menar att Osten rubbar stagnerade och stereotypiska föreställningar. 

Johansson undersöker relationen mellan Margareta Garpes och Ostens teater och 1970-talets 

kvinnorörelse. Hennes studie belyser hur Garpe och Osten granskar kvinnans möjligheter i 

privatlivet, arbetslivet och den politiska offentligheten. Soila studerar Ostens filmregi och 

hävdar att Ostens filmer saknar könsstereotyper.
1
    

 Genus som är en bärande term i genusdiskussionen har flera definitioner, men jag syftar till 

det sociala könet. Jag utnyttjar Yvonne Hirdmans ”Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala ordning” i Genushistoria. En historiografisk exposé (2006) för att synliggöra 

kvinnors och mäns situation gällande möjligheter, villkor och krav. Angående könens 

situation studerar jag hur kvinnor och män förväntas vara samt könshierarkier och 

förhållandet mellan könen i privatlivet och offentligheten. Maria Nikolajevas motsatsschema 

                                                           
1
 Nathalie Westergren, ”Hon var tydlig, men ingen kunde läsa henne. En analys av Suzanne Ostens Gränsen ur 

ett barn- och genusperspektiv”, B-uppsats, Avd. för litteraturvetenskap, SOL-centrum, Lunds universitet, 2014; 
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och Suzanne Ostens 1970-talsteater, Östlings bokförlag Symposion, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 

2006, Stockholm, s. 12–13; Tytti Soila, Att synliggöra det dolda. Om fyra svenska kvinnors filmregi, B. Östlings 
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över könsstereotypiska egenskaper i Barnbokens byggklossar (2004) används för att utforska 

könsbilder i pjäserna.
2
   

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att studera genuskonstruktioner i Lysanders och Ostens Medeas barn och Sessorna 

på Haga. Dramatexterna är i fokus och jag arbetar med startpunkterna som Birthe Sjöberg 

presenterar i Dramatikanalys. En introduktion (2006).
3
 Jag besvarar följande frågeställningar:  

 Hur framställs män, pojkar, kvinnor och flickor i Medeas barn och Sessorna på Haga? 

Hur förhåller sig bilderna till Nikolajevas schema över könsstereotypiska egenskaper? 

 Vilken situation rörande möjligheter, villkor och krav framkommer för respektive kön 

i pjäserna? 

 

Material och disposition 

Jag analyserar dramerna av fem orsaker. Först och främst på grund av att de är skrivna av 

Osten, vars arbete fascinerar mig. För det andra skrevs de även av den manliga dramatikern 

Lysander. Att Lysander är en man behöver inte ha betydelse, men att en kvinna och man 

ligger bakom pjäserna kan vara viktigt för framställningen av kvinnor och män. För det tredje 

har de spelats för barn och unga på Unga Klara, vilket är en grupp som jag intresserar mig för 

som blivande lärare. För det fjärde är pjäserna från 1970-talet, då det fördes en diskussion om 

könsbilder och könens situation. Den femte anledningen är Johanssons Befrielsen är nära. 

Min studie är en fortsättning på avhandlingen för Johansson studerar pjäser från tidigt 1970-

tal, medan jag undersöker dramer skrivna under 1970-talets mitt och andra hälft.
4
 

 Jag använder utgåvan av Medeas barn som ingår i Världsdramatik 4. På väg mot 

sekelslutet (1999). Källan för dramatexten är Pjäser för skola och barn (1980) och jag 

förväntar att det är originalet från 1970-talet. Jag valde versionen därför att det decenniet är i 

fokus. Jag har enbart funnit en version av Sessorna på Haga, vilken tycks vara ett utkast 

                                                           
2
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Christina Carlsson 

Wetterberg & Anna Jansdotter (red.), Genushistoria. En historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2006; 

Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 129. 
3
 Birthe Sjöberg, Dramatikanalys. En introduktion, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. 

4
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eftersom den är maskinskriven och innehåller stavfel, överstrykningar och dubblerade 

sidnummer. Dessutom har akterna olika typer av sidnumrering. Första akten innehåller 

ordinära sidnummer som 1 och den andra utskrivs med 2:1.
5
 Jag kunde inte datera utgåvan, 

men sannolikt är den från 1970-talet.    

 Jag analyserar endast dramatexterna och därmed har eventuella uppsättningar utelämnats. 

Det hade varit tänkvärt att använda uppsättningar för att se hur en företeelse ter sig i en 

teaterhändelse, men det är inte mitt syfte. Analysen är tematisk: den följer inte pjäsernas 

kronologiska handlingsförlopp och dramerna sammanflätas.  

 

Pjäserna  

Medeas barn 

Dramat är inspirerat av Euripides tragedi Medea (431 f.Kr.) och skildrar barns utsatthet i 

skilsmässokonflikter. Jason har lämnat Medea för en annan kvinna, Glauke. Jasons och 

Medeas barn Lillmedea och Lilljason, nio respektive fem år, bearbetar situationen. I familjen 

finns även barnflickan Anna, som omtalas som ”amman”. Amman skyddar syskonen, till 

exempel under föräldrarnas våldsamma uppgörelser. Barnen och deras frågor ignoreras av 

Jason och Medea, vilka är upptagna med sina egna känslor. Varje scen som skildrar 

föräldrarnas relation följs av en scen där barnen bearbetar det som sker i omgivningen. 

Syskonen leker skilsmässo- och självmordslekar samt försöker rymma hemifrån. Genom 

lekarna och rymningsplanerna utforskar barnen sin ångest, rädsla och förtvivlan. 

Bearbetningen ger Lillmedea och Lilljason kraft i dramats slut. På grund av sin svaghet och 

hjälplöshet kan inte Jason och Medea ordna skilsmässan. Barnen tar kontrollen och hjälper 

föräldrarna att skiljas. 

 

Sessorna på Haga 

Pjäsen baseras på prinsessorna Margaretha, Birgitta, Désirée och Christina (stavas Margareta 

och Desiré i dramat). De är döttrar till prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla samt systrar 

                                                           
5
 Per Lysander & Suzanne Osten, Medeas barn (1975), Bengt Lewan & Birthe Sjöberg (red.), Världsdramatik 4. 

På väg mot sekelslutet, Studentlitteratur, Lund, 1999; Per Lysander & Suzanne Osten, Sessorna på Haga, 

Stockholms stadsteater, Stockholm, 19nn. 
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till Sveriges nuvarande kung Carl XVI Gustaf. De bodde på Haga slott i Hagaparken fram till 

faderns död 1947. Dramat skildrar åren 1939–1976: andra världskriget, broderns födelse, 

faderns död i en flygolycka, kung Gustaf V:s död 1950, prinsessornas giftermål och broderns 

kröning. Barnsköterskan Nenne, som är baserad på barnens barnsköterska Ingrid Björnberg, 

är viktig för prinsessorna då föräldrarna är frånvarande. Pappan representerar kungahuset i 

offentliga sammanhang. Mamman är gravid i dramats inledning och spenderar sin tid på Haga 

slott, medan döttrarna är i parken. Tillsammans med Nenne, en hovmarskalk, en 

trädgårdsmästare och kung Gustaf V (barnens farfarsfar) får systrarna uppleva innebörden av 

att vara prinsessa: offentligheten i media och broderns högre status som kronprins. Det 

förekommer även andra bikaraktärer som ”Socialdemokraten”, ”Kommunalpampen” och 

”Industrin”. Sessorna på Haga innehåller sånger, vilka dramats rollfigurer sjunger på scen. 

 

Teori och metod 

Genus 

Eftersom undersökningen tar avstamp i genusforskningen vill jag ge en överblicksbild av 

begreppet genus. Eva Gothlin redogör för det i Kön eller genus? (1999). Gothlin, lektor i 

genusvetenskap, refererar till antropologen Don Kulick. Han hävdar att genus baseras på en 

kulturell tolkning av de biologiska könsskillnaderna. Kvinnligt och manligt bestäms inte av 

naturen, utan är en social och kulturell konstruktion. Människor bär föreställningar om 

manligt respektive kvinnligt, som påverkar vårt sätt att tänka och vara. Psykologianalytikern 

Robert Stoller använde det engelska begreppsparet sex (biologiskt kön) och gender (socialt 

kön) under 1950- och 1960-talen för att förklara transsexuellas situation. En man med ett 

manligt könsorgan kan känna sig som en kvinna. Det betyder att människans sociala kön inte 

alltid överensstämmer med det biologiska könet.
6
   

 Gothlin hänvisar även till historikern Hirdman. I min studie är hennes forskning i fokus då 

hon är etablerad och har ett maktperspektiv. Hirdmans ”Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning” används för att undersöka hur kvinnor och män förväntas vara 

och agera enligt normerna. Texten publicerades 1988, men jag använder utgåvan i antologin 

Genushistoria. En historiografisk exposé (2006). Hirdman definierar genus som ett socialt 

kön och menar att ordningen av människor i genus är basen för sociala, ekonomiska och 
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 Eva Gothlin, Kön eller genus?, Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999, s. 3–5, 7.  
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politiska ordningar. Isärhållandet av könen och etableringen av det manliga som norm är 

genuslogikerna som utgör grunden för genussystemet. Män och kvinnor hålls isär när de 

tilldelas olika platser, yrken och egenskaper. Mannen anses vara modellen för hur människan 

ska vara, medan kvinnan är undantaget och underordnad honom.
7
   

 Vidare menar Hirdman att varje samhälle och tid har ett osynligt genuskontrakt mellan 

könen. Kontraktet, som bygger på genuslogikerna, är föreställningar om hur kvinnor och män 

enligt normerna ska vara. Exempelvis avgör kontraktet vilka yrken och redskap som tillhör 

respektive kön samt hur kvinnan och mannen ska vara i kärleksrelationer. Genuskontraktet 

ärvs mellan generationer; modern och fadern introducerar dottern respektive sonen. 

Kontraktet skapar balans då det reglerar förhållandet mellan könen, men det uppstår också 

förhandlingar. För Hirdman speglar förhandlingarna om genusordningen och könens 

maktstrategier människans två naturgivna ”längtor”: frihet och symbios. Genussystemet 

innebär att friheten tillhör mannen och symbiosen tillhör kvinnan. Friheten präglas av 

självständighet samt otrygghet, och symbiosen innefattar anpassning, närhet och trygghet. 

Samtidigt som mannens frihet uppmuntras och utvecklas är kvinnans symbios bunden och 

kontrollerad av barnafödande och lagar. Dock längtar båda könen efter både frihet och 

symbios. Mannen söker symbiosen hos kvinnan och kvinnans enda frihetsmöjlighet är 

mannen. Hon kan enbart uppnå frihet via mannen genom symbios. Hirdman anser att män 

utvecklat den homosociala världen för att kunna kontrollera friheten och symbiosen. I denna 

värld har mannen en makt över kvinnan som inte ifrågasätts eller problematiseras. Kvinnan 

saknar makt- och frihetsmöjligheter om mannen tillmötesgår sina behov utan symbios.
8
 Enligt 

min mening kan Hirdman kritiseras för att generalisera. Exempelvis saknas ett 

klassperspektiv. En kvinna som tillhör överklassen kan ha högre status än en man som inte 

gör det. Men Hirdman är relevant då hon utforskar föreställningar om kvinnor och män samt 

ger analytiska verktyg.      

 I min undersökning är litteraturprofessorn Toril Mois Sexual-Textual Politics. Feminist 

Literary Theory (1985) tillämpbar för Moi visar vad det innebär att framställa en könsbild. 

Moi resonerar kring antologin Images of Women in Fiction. Feminist Perspectives (1972), 

vilken skrevs av anglo-amerikanska feministkritiker. I antologin kritiseras manliga och 

kvinnliga 1800- och 1900-talsförfattare för att skapa overkliga kvinnliga karaktärer. 

Kritikerna anser att litteratur ska återspegla verkliga kvinnors upplevelser samt skapa starka 

och aktningsvärda kvinnliga karaktärer. Moi menar att kritikerna utgår från egna 

                                                           
7
 Hirdman, s. 115–117.  

8
 Ibid., s. 120–123.   
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verklighetskriterier och att de inte uppmärksammar samtidspåverkan. Moi hänvisar till Sandra 

M. Gilberts och Susan Gubars The Madwoman in the Attic (1979), vilken betonar att 1800-

talets författarinnor var tvungna att skapa änglalika och monstruösa kvinnliga karaktärer, då 

män tenderade att framställa kvinnan som ren och änglalik eller monstruös och galen.
9

 Mois fokus är bilder av kvinnan, men jag studerar både kvinno- och mansbilder. Jag utgår 

från litteraturvetaren Nikolajevas motsatsschema över könsstereotypiska egenskaper, som 

finns i Barnbokens byggklossar. Könsstereotyper innebär att kvinnor och män agerar som de 

förväntas enligt normerna rörande kön. Jag undersöker hur uppdelningen ser ut i pjäserna och 

hur karaktärerna förhåller sig till stereotyperna. Men motsatsschemat har nackdelar. 

Exempelvis ifrågasätter jag om egenskaperna i modellen verkligen är motsatspar och menar 

att dikotomin i vissa fall är felaktig. Motsatsparen starka och vackra, aggressiva och lydiga 

respektive rationella och intuitiva är exempel på det. Svaga och fula är korrekta motsatser till 

starka respektive vackra. Dessutom har schemat kritiserats som ofullständigt, och därför har 

Nikolajeva lagt till ”Och så vidare” i bokens andraupplaga. Trots att schemat har nackdelar 

använder jag mallen, för modellen underlättar bedömningar och analyser av karaktärer. 

Motsatsschemat är extra lämpligt för min analys, eftersom Nikolajevas genusteori inriktar sig 

på karaktärsskildringar i barnlitteratur. De aktuella pjäserna kan ingå i kategorin barnlitteratur 

då de delvis är avsedda för en barn- och ungdomspublik. I analysen används följande manliga 

könsstereotypiska egenskaper: starka, våldsamma, känslokalla/hårda, aggressiva, aktiva och 

rationella. De kvinnliga könsstereotypiska egenskaperna vackra, aggressionshämmade, 

emotionella/milda, omtänksamma/omsorgsfulla, passiva och intuitiva bidrar till 

undersökningen.
10

 De valdes dels på grund av att de kunde urskiljas i pjäserna, dels för att de 

fungerar väl med mina utvalda startpunkter och teman från en induktiv genomläsning.  

 

Känslor 

Emotionsforskning är relevant i studien när jag arbetar med Nikolajevas könsstereotypiska 

egenskaper känslokalla/hårda och emotionella/milda. Antologin Att känna sig fram. Känslor i 

humanistisk genusforskning (2011) är lämplig, eftersom den innehåller texter skrivna ur ett 

genusperspektiv och behandlar känslor. Jag vill nämna två artiklar av Hildur Kalman och 

Linda Berg. Filosofen Kalman diskuterar i ”Känslor av sorg och förlust. Jagen mellan 

                                                           
9
 Toril Moi, Sexual-Textual Politics. Feminist Literary Theory, Routledge Chapman & Hall, New York, 1985, s. 

42–45, 47–49, 51, 57–58. 
10

 Nikolajeva, s. 129–130. Se även bilaga. 
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autonomi och beroende” sorg och förlust vid dödsfall. Hon betonar att sorg ibland behöver 

utrymme och erkännas av omgivningen. Människor kan anses sörja fel då de inte agerar som 

det förväntas, vilket innebär att sörjandet och omgivningens förmodan inte alltid 

överensstämmer. Enligt Kalman kan förväntningarna påverkas av kön. Till skillnad från 

mannen kan kvinnan väntas gråta och tala om sorgen.
11

   

 Etnologen Berg framhäver i ”Välj dina känslor. Om subjektsförståelse och säljande 

känsloreglering i Mia Törnbloms självhjälpsböcker” att reglering av känslor har historiskt 

varit ett ideal och en manlig företeelse. Platon ansåg att framstående män kännetecknas av 

självkontroll och förnuft samt att kvinnan definieras av svaghet, förtvivlan och sorg. Än i dag 

betonas betydelsen av att hantera känslor. Känslor är farliga då vi inte kan kontrollera dem 

eller välja beteende. Berg menar att självhjälpsböckerna, som vanligtvis riktar sig till kvinnor, 

erbjuder verktyg att uppnå goda och rätta känslor.
12

  

 

Dramateori 

Sven Åke Heed, professor i teatervetenskap, skriver om dramatexter i Teaterns tecken (2002). 

Heed påpekar att texterna består av två textkategorier. Den första kategorin är dialog som 

förklaras med orden ”text avsedd att talas”, och den andra kategorin är didaskalier som är 

”text avsedd att inte talas”. Dialog förmedlas genom repliker, medan didaskalier utgörs av 

pjästitel, personnamn, akt- och scenindelning samt scenanvisningar. Dramatexters avsaknad 

av berättare och beskrivningar av miljöer, personers utseende och inre egenskaper innebär att 

en dramatext kan vara tvetydig och fragmentarisk. Heed tar även upp dramers struktur och jag 

ska nämna två teorier om detta. Den första är Aristoteles teorier om tragedins uppbyggnad. Ett 

centralt begrepp inom teorin är peripeti, vilket är dramats höjdpunkt eller vändpunkt. Den 

andra är Gustav Freytags teori om idealtragedins uppbyggnad kring fem huvudsakliga 

beståndsdelar: inledning, stegring, höjdpunkt, fall och katastrof.
13

   

 

                                                           
11

 Hildur Kalman, ”Känslor av sorg och förlust. Jagen mellan autonomi och beroende”, Annelie Bränström 

Öhman, Maria Jönsson & Ingeborg Svensson (red.), Att känna sig fram. Känslor i humanistisk genusforskning, 

h: ström -Text & kultur, Umeå, 2011, s. 21, 27–29, 37–38. 
12

 Linda Berg, ”Välj dina känslor. Om subjektsförståelse och säljande känsloreglering i Mia Törnbloms 

självhjälpsböcker”, Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson & Ingeborg Svensson (red.), Att känna sig fram. 

Känslor i humanistisk genusforskning, h: ström -Text & kultur, Umeå, 2011, s. 104–109, 113, 118–120. 
13

 Sven Åke Heed, Teaterns tecken, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 27, 29, 39. 
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Startpunkter 

Min metodiska utgångspunkt är startpunkterna i litteraturvetaren Sjöbergs Dramatikanalys. Få 

svenska handböcker i dramatikanalys har publicerats sedan 1980-talet. Jag arbetar med 

Sjöbergs punkter för att de fungerar som infallsvinklar och möjliggör en analys av 

dramatexters helhet och delar. De punkter jag använder är titel, personnamn, dramats 

öppning, huvudpersonens belägenhet, personernas utseenden och karaktärsegenskaper, scen- 

och spelanvisningar, dramatextens vändpunkter, repliker samt dramats slut.
14

 Genom studien 

av pjästitel, personnamn och scen- och spelanvisningar undersöks textkategorin didaskalier. 

De komplementerar pjäsernas repliker. När jag utgår från dramatextens öppning, slut och 

vändpunkter studeras pjäsernas form och helhet i relation till de andra startpunkterna. 

Eftersom syftet är att utforska kvinno- och mansbilder är personernas utseenden och 

karaktärsegenskaper betydelsefulla analysredskap. Huvudpersonens belägenhet utnyttjas 

framför allt för att synliggöra karaktärernas möjligheter, villkor och krav.  

 Jag inledde arbetet med analysen genom att läsa pjäserna induktivt och sedan skissa tankar 

och ingångar. Därefter utgick jag från Sjöbergs startpunkter för att finna infallsvinklar. 

Därmed användes punkterna, liksom Sjöberg förespråkar, för att odla perspektiv.
15

 Jag 

tillämpade sedan Nikolajevas motsatsschema och undersökte egenskaperna som passar 

samman med mina utvalda teman, startpunkter och teorier.  

 

Tidigare forskning 

Lysander och Osten  

Det finns få vetenskapliga publikationer om Lysander, och vanligtvis omtalas han i samband 

med Medeas barn och Unga Klara. Dock intervjuas Lysander i artikeln ”Per Lysander: 

dramatiker, dramaturg” (1983–84). Han hävdar att Unga Klara arbetade med improvisationer 

när han var aktiv vid teatern. Ostens teaterregi undersöks av Svens, lektor i kultur- och 

medievetenskaper, i avhandlingen Regi med feministiska förtecken. Avhandlingen innehåller 

tre exempelanalyser: Jösses flickor! Befrielsen är nära (1974), I lusthuset (1988) och 

Besvärliga människor (1999). Uppsättningarna är valda för att de illusterar hur Osten har 

förvaltat sin feministiska regi; exempelvis skapar hon sceniska utrymmen för kvinnopolitiska 
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frågeställningar om självbilder och identitet. Svens använder begreppet störningssfär för att 

definiera Ostens regipraktik och sätt att störa stagnerade och stereotypiska föreställningar, 

exempelvis rörande kvinnor.
16

 För uppsatsen är avhandlingen betydelsefull, eftersom Osten 

undersöks ur ett genusperspektiv. Svens inriktning är regipraktiken och gestaltningen av 

kvinnor, medan jag undersöker dramatexter samt kvinno- och mansbilder. Dessutom berör 

avhandlingen en längre tidsperiod med nedslag i tre decennier.  

 Fortsättningsvis studerar Johansson Garpes och Ostens teater i Befrielsen är nära. Hon 

utforskar hur teatern bröt mot 1970-talets estetik och bidrog till nedbrytningen av den 

patriarkalt dominerande samhällssynen. Johansson är lektor i litteratur, idéhistoria och 

religion. Hon analyserar uppsättningarna Tjejsnack (1971), Kärleksföreställningen (1973) och 

Jösses flickor! Befrielsen är nära (1974) och dess koppling till 1970-talets kvinnorörelse. Hon 

utgår från ensemblens produktionsarbete, föreställningarna och debatten kring 

uppsättningarna. Föreställningarna innehåller en eftersträvan att bryta med bilden av kvinnans 

situation och att föra en dialog med publiken. Den kvinnliga publiken skulle kunna relatera till 

företeelser, bli medvetna om sin tillvaro och få nya identifikationsmönster.
17

 Avhandlingen 

behandlar uppsättningar, men jag fokuserar på dramatexter. Johansson studerar 1970-talets 

politiska tillstånd och dess koppling till Garpes och Ostens teater. Jag utforskar vad 1970-

talssamhället gör med pjäsernas innehåll av genuskonstruktioner.  

 Soila, professor i filmvetenskap, kartlägger Ostens filmregi i Att synliggöra det dolda. 

Soila menar att Osten undviker stereotypiska och schablonartade könsrollsmönster samt 

ifrågasätter och analyserar dessa stereotyper och mönster. Soila ger också kortfattade 

beskrivningar av Ostens dramer. Sessorna på Haga var enligt Soila ett försök att beskriva hur 

den idealiserade bilden av kungafamiljen påverkade flickgenerationens uppväxt.
18

 Trots att 

Soila studerar filmregin är det relevant att ansluta min undersökning till hennes påstående att 

filmerna saknar stereotypiska och schablonartade könsrollsmönster, eftersom min ambition är 

att belysa könsstereotyperna i dramerna.    

 I min tidigare uppsats analyserade jag Ostens Gränsen och inriktade mig på 

huvudkaraktärerna Valentine och Aurelie. Flickorna framställs med stereotypt kvinnliga 

egenskaper, men de önskar sig stereotypt manliga egenskaper. Sexualiteten fördes även in i 

analysen av flickbilden. Flickorna beskrivs ha sexuella tankar och handlingar. Men flickorna 

och omgivningen anser att huvudkaraktärerna inte bör ha tankarna och handlingarna, därför 
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att de är flickor. Flickorna diskuterar att alla pojkar onanerar och Valentine antyder att Aurelie 

tänker för mycket på sex. Valentines och Aurelies föräldrar visar avsky mot barnens sexualitet 

då de vägrar tro att flickorna uttryckte känslorna i sin gemensamma dagbok.
19

  

 

Analyser av pjäserna 

Jag har inte funnit några tidigare studier av Sessorna på Haga, men jag ska ta upp tre analyser 

av Medeas barn som är skrivna av Barbro Sigfridsson, Immi Lundin och Karin Helander. De 

två förstnämnda är lektorer i musik- och teatervetenskap respektive kommunikation och 

medier. Helander är professor i teatervetenskap. Sigfridsson jämför Unga Klaras och 

Dramatens uppsättningar av Medeas barn från 1975 respektive 1994 i ”Myten i vardagen. 

Några reflektioner kring två uppsättningar av Medeas barn” (1996). Klarateaterns uppdelning 

mellan den onda och goda modern (Medea och amman) finns inte i Dramatens uppsättning. I 

stället är Medea tudelad och fungerar både som den goda och onda modern. Slutligen 

undersöker Sigfridsson slutscenen. I Klarateaterns version utesluts Jason för Medea är 

viktigast för barnen och Dramaten signalerar en möjlig försoning mellan föräldrarna.
20

 

Sigfridssons diskussion om Medeas och Jasons föräldraroll är betydelsefull, eftersom det 

berör könens vikt och funktioner.   

 Fortsättningsvis utforskar Lundin förhållandet mellan Medeas barn, Euripides Medea och 

den antika Argonautsagan om Jason och Medea i ”Ett återbruk av Euripides drama” (2006). 

Lundin menar att maktförhållandet mellan gudar och människor i den antika grekiska 

föreställningsvärlden liknar den mellan vuxna och barn i Medeas barn. Makten tillhör gudar 

och vuxna. Medeas roll skiljer sig åt i texterna. I Medeas barn är hon huvudpersonen i 

barnens liv. Under antiken ansågs barn tillhöra pappan då de var hans avkomma som 

planterats i kvinnans kropp.
21

 Jag jämför inte Medeas barn med dess förlagor, men studerar 

föräldrarnas betydelse för barnen.    

 I Barndramatik och barndomsdiskurser (2003) diskuterar Helander innehållet av ”det 

kompetenta barnet” i Medeas barn. Pjäsen förmedlar tanken att barns känslor är berättigande 

och att de ska respekteras. Vuxna och barn har samma känslor då alla längtar efter gemenskap 
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och känner oro inför existentiell ensamhet. Medan Jason och Medea är obeslutsamma, 

hjälplösa och handlingsförlamade i dramats slut tar barnen kontroll över situationen och är 

mer kompetenta än föräldrarna.
22

 I motsats till Helanders studie omfattar inte min analys ett 

barnperspektiv, men jag kartlägger barns och vuxnas relation. 

 

Analys av Medeas barn och Sessorna på Haga 

Bilder av kvinnor och män 

I den första huvuddelen av analysen studerar jag kvinno- och mansbilder i pjäserna. För detta 

ändamål används Nikolajevas motsatsschema och Hirdmans genusteori. Sjöbergs startpunker 

dramats öppning, personernas utseenden och karaktärsegenskaper, scen- och spelanvisningar, 

repliker och dramats slut fungerar som inspirationskällor.
23

 

 

Starka män och vackra kvinnor 

Kvinnans utseende har en stor roll i Sessorna på Haga. I dramats öppning säger 

hovmarskalken att han letar efter en söt flicka som kan niga och ge blommor till kungen. 

Kvinnans yttre är aktuellt då prinsessornas föräldrar beskrivs. Sibylla omtalas som ”en vacker 

prinsessa”, men makens utseende kommenteras inte. I pjäsen förklaras kvinnors skönhet vara 

viktig för att en kvinna ska kunna gifta sig: Margareta menar att hennes systrar aldrig kommer 

att gifta sig för de är fula och Birgitta drömmer att en friare ska komma när han har hört ryktet 

om hennes skönhet. Flickorna beskrivs som söta, exempelvis menar Nenne att det svenska 

folkets dröm om fyra söta prinsessor blev verklighet. Dramat innehåller idén att söta flickor 

ska bli vackra kvinnor för prinsessorna och Sibylla är söta respektive vackra. Dock har 

skönheten en åldersbegränsning. Socialdemokraten säger att prinsessorna inte är 

”effektivitetshöjande” som när de var ”små” och ”söta”. De är i stället nära klimakteriet och 

”halvgamla”.
24

 Sibyllas utseende överensstämmer med Nikolajevas egenskapsschema då hon 

har den stereotypt kvinnliga egenskapen vacker. Nennes och Socialdemokratens uttalanden att 
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prinsessorna är söta indikerar att flickorna passar in i Nikolajevas schema, eftersom jag anser 

att söt är synonymt med egenskapen vacker.
25

 Något som skulle motsäga det är Margaretas 

uttalande att systrarna är fula när de talar om framtida makar.   

 Liksom Sibylla i Sessorna på Haga skildras Medea i Medeas barn som vacker. I dramats 

öppning säger Lilljason att Medeas far hade en dotter som var makalöst vacker (M. 12). 

Medeas utseende nämns även av amman och hon anser att Medea inte ser ”lika snygg ut som 

på bilderna” (M. 15). Det är inte enbart Medeas utseende som omtalas i pjäsen. Efter att 

Lillmedea har fått ett läppstift, målat rosor på kinderna och blivit inlindad i vackra smala band 

hävdar amman att Lillmedea är fin och liknar amman. Även Jason beskrivs vara vacker av 

Medea i dramats öppning (M. 12, 22). Det betyder att Jason, Medea, Lillmedea och amman 

har den kvinnligt könsstereotypiska egenskapen vacker.
26

 I Sessorna på Haga omtalas sällan 

männens yttre. Dock säger hovmarskalken att Gustaf V är ståtlig, vilket kan vara synonymt 

med vacker. Men det gäller inte utseendet i samma grad som de kvinnliga karaktärerna och 

Jason. Det handlar om hur kungen hanterar sitt vapen, vilket illustreras i hovmarskalkens 

replik: ”Här står Konungen framför oss, ståtlig och allvarlig. Säkert sikte, säker hand” (S. 23).

 Som jag nämnde ovan har Lillmedea i Medeas barn kvinnors stereotypiska egenskap 

vacker, men hon framställs också som fysiskt stark. I dramats inledning bär hon Lilljason på 

ryggen och i en senare scen lyfter hon honom (M. 13–14). Min tolkning är att hon är stark, 

men barnens åldersskillnad kan ha betydelse. I Sessorna på Haga visar prinsessorna inga 

tecken på fysisk styrka. Ett problem med Nikolajevas schema är att stark och vacker inte är ett 

korrekt motsatspar; svag är den korrekta motsatsen till stark. I Sessorna på Haga sjunger 

Birgitta att systrarna är ”små” och ”svaga”. Liknande framställning av flickorna och kvinnor 

innehåller sången ”Flickor gift er” där kvinnan beskrivs vara svag och skör (S. 6, 38). 

Flickorna saknar den manligt könsstereotypiska egenskapen stark, och därmed 

överensstämmer de med Nikolajevas motsatsschema. Lillmedeas egenskaper motsvarar inte 

mallen.
27

   

 

Våldsamma män och aggressionshämmade kvinnor 

I Medeas barn är Lillmedea våldsam, till exempel slår hon sin leksakshund. Lillmedea är inte 

den enda av syskonen som uppvisar våldshandlingar. Lilljason försöker dränka systern i ett 
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tvättfat och barnen har en lekfull brottningsmatch under skilsmässoleken. Men Lillmedea är 

våldsammare. När barnen prövar att hindra amman att lämna familjen i dramats slut flyger 

Lillmedea på Medea, medan Lilljason skakar näven åt Jason. Lillmedea attackerar mamman 

fysiskt och Lilljason hotar med en våldshandling (M. 15, 20–21, 33). Att Lillmedea uppvisar 

tendenser av våld innebär att hon har den stereotypt manliga egenskapen våldsam. Denna 

egenskap besitter även Lilljason, men han är mindre våldsam än sin syster. Syskonens 

våldsamma beteenden kan relateras till den manligt könsstereotypiska egenskapen 

aggressiv.
28

 Lillmedea är mer aggressiv än Lilljason. Hon beordrar amman att lägga sig 

genom att skrika. Lilljason skriker också på amman, men enbart tillsammans med systern. 

Lillmedeas aggressivitet är synligt i dramats slut där barnen försöker hindra amman att lämna 

hemmet. Lilljason och Lillmedea ber respektive beordrar amman att stanna (M. 28, 33).

 Prinsessorna i Sessorna på Haga är våldsamma, särskilt i relationen till sin bror. De skakar 

hans vagn våldsamt och Birgitta knuffar iväg den (S. 32, 34). Christina hotar systrarna med en 

kniv och säger: ”Du håller tassarna i styr, annars ska jag skära hälsenorna av dig, så du dråsar 

i backen och ligger där och inte kan röra dig” (S. 40). Föreställningen att kvinnor inte ska vara 

våldsamma framkommer när Christina skjuter trädgårdsmästaren med leksakspistoler och 

flickorna skakar vagnen. Nenne ropar att Christina ska låta bli ”pojkleksakerna” som tillhör 

hertigen och kallar systrarna för ”sjövilda” (S. 34). Jag kopplar Nennes utrop till Hirdmans 

forskning. Enligt Hirdman avgör genussystemet vilka redskap könen har tillträdde till. I 

pjäsen är redskapet en leksakspistol och jag associerar pistoler med våld. I det här fallet 

överensstämmer inte prinsessornas karaktärsegenskaper med Nikolajevas motsatsschema, 

eftersom flickorna har den manligt könsstereotypiska egenskapen våldsam. Nennes 

benämning ”pojkleksakerna” och ”sjövilda” förmedlar att flickorna inte uppför sig som de bör 

eller brukar. De ska möjligtvis ha egenskapen aggressionshämmad för pistoler och 

våldstendenser verkar tillhöra män.
29

     

 Dessutom är de vuxna i Medeas barn våldsbenägna. Exempelvis står det i 

spelanvisningarna att Medea attackerar och försöker klösa Jason, prövar ge Lillmedea en örfil 

samt utför en ”våldsam” städning. Jason trycker ner Medea i sängen, höjer handen för att slå 

henne och sveper omkull barnen och amman. Amman går på karate och använder 

kunskaperna i hemmet. Exempelvis tar hon karategrepp på Medea och avbryter föräldrarnas 
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våldsamma gräl med en karatefint (M. 17–19, 24–26). Min slutsats är att pjäsens samtliga 

karaktärer har den manligt stereotypiska egenskapen våldsam.
30

  

 

Känslokalla, hårda män och emotionella, milda kvinnor 

Följande studerar jag känslokalla och hårda samt emotionella och milda karaktärer. 

Egenskaperna är enligt Nikolajeva stereotypiska för män respektive kvinnor.
31

 Dessa 

könsstereotypiska egenskaper präglar trädgårdsmästarens, Nennes och hovmarskalkens 

diskussion angående prinsessorna i Sessorna på Haga: 

HOVMARSKALKEN: Men nu krävs det faktisk en viss distans. Nu skall 

sessorna snart och representera.[- - -] 

NENNE: Men de är ju bara människor. 

TRÄDÅRDSMÄSTAREN: Fel, fel.[- - -]  

HOVMARSKALKEN: Dom är prinsessor. Och dom är det därför att en 

kompakt majoritet av det svenska folket kräver det och skulle resa sig i raseri 

om de skandaliserade sig.  

NENNE: Vad skall jag göra? Mina kära små flickor (S. 62–63). 

Nenne har ett milt och emotionellt band till prinsessorna, medan trädgårdsmästarens och 

hovmarskalkens syn på flickorna och världen är hård. De könsstereotypiska egenskaperna kan 

också utläsas i Nennes och trädgårdsmästarens konversation om pappans död. Nenne visar 

omtanke och sympati för familjen då hon bland annat talar om barnens känslor och Sibyllas 

situation som änka. Trädgårdsmästaren är praktisk och känslokall för han nämner flygplanets 

explosion och att det vore praktiskt att avveckla kungahuset (S. 45). Hovmarskalken, 

trädgårdsmästaren och Nenne överensstämmer med stereotyperna i Nikolajevas 

motsatsschema: de två förstnämnda har de manligt stereotypiska egenskaperna känslokall och 

hård, medan Nenne besitter de stereotypt kvinnliga egenskaperna emotionell och mild.
32

 

 I Medeas barn är Medea emotionell och känslostyrd. Enligt ammans repliker och scen- och 

spelanvisningarna i dramats öppning snyftar Medea. Hon har slutat att äta och ligger bruten av 

sorg. Jag anser att Medea är isolerad och upptas av sina känslor. Exempelvis ignorerar hon 

barnens frågor om skilsmässor och familjens framtid. Även Sibylla i Sessorna på Haga styrs 
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av känslor. Hovmarskalken säger att Sibylla är i sitt rum och längtar tillbaka till hemlandet 

Tyskland. När hon går genom Hagaparken hörs en snyftning och det sägs att hon sörjer 

brodern som dött i kriget (M. 13–14, 25, 32; S. 10–11, 21).  Både Medea och Sibylla passar in 

i Nikolajevas motsatsschema då de har den kvinnligt stereotypiska egenskapen emotionell.
33

 Min ovanstående diskussion kan relateras till Kalmans och Bergs artiklar. De har ett 

genusperspektiv och betonar könens betydelse. Kalman menar att kvinnor och män förväntas 

agera olika vid sorg. Omgivningen antar att kvinnan ska uttrycka sina känslor genom att gråta 

och tala om sorgen. Berg betonar att känsloreglering associeras till män och att 

självhjälpsböcker riktar sig till kvinnor. Min undersökning belyser att de kvinnliga 

karaktärerna Nenne, Sibylla och Medea är känslostyrda. Det förekommer olika typer av sorg 

och förlust i pjäserna, eftersom Medea och Sibylla sörjer sitt äktenskap respektive sin döde 

bror. Vidare hävdar Berg att känslor anses vara farliga när människan inte kan hantera dem 

eller styra sina handlingar.
34

 Min tolkning är att pjäserna innehåller hotfulla känslor. Medea 

och Sibylla saknar kontroll över sina känslor och handlingar då de uppslukas av sorg, särskilt 

Medea som är isolerad.  

 

Aktiva män och passiva kvinnor 

Lilljason berättar i öppningen av Medeas barn att Jason var en ung prins som hade flera 

äventyr. Jag anser att Jason beskrivs som aktiv. Han är inte den enda aktiva karaktären för 

Medea berättar att hon hjälpte honom att döda en drake. Amman menar att makarna upplevde 

äventyr, och enligt scen- och spelanvisningarna slåss och dödar Jason och Medea sjörövare 

(M. 12). Beskrivningen av Medea och Jason antyder att de båda har den stereotypt manliga 

egenskapen aktiv. Därmed överensstämmer inte Medeas personlighet med Nikolajevas 

motsatsschema. Medea har äventyr och dödar sjörövare tillsammans med Jason, men han 

utforskade världen före deras möte. Det indikerar att en kvinna först upplever äventyr när hon 

mött en man. Medea behövde Jason för att kunna lämna sitt hem och uppleva spänning. Det 

kopplar jag med Hirdmans forskning angående människans naturgivna ”längtor”. Hirdman 

hävdar att kvinnan enbart kan uppnå frihet via mannen samt att kvinnans symbios är bunden 

och kontrollerad av barnafödandet och lagar.
35

 Jag relaterar könens möjligheter och 

begränsningar till karaktärernas rörelseutrymme. I pjäsen tar Jason med Medea ut i världen 

                                                           
33

 Nikolajeva, s. 129. 
34

 Kalman, s. 21–22; Berg, s. 104–105, 108.  
35

 Nikolajeva, s. 129; Hirdman, s. 122–123.  



16 

 

och ger henne frihet. Han rör sig mellan flera rum: familjens hem, idrottsplatsen och Glaukes 

hem. Medea är isolerad i hemmet. Dock är både Lilljason och Lillmedea på idrottsplatsen, 

men i Jasons sällskap (M. 14, 16).    

 I likhet med Medea är Sibylla i Sessorna på Haga bunden till sitt hem. Sibylla sitter i sitt 

rum i dramats öppning, och föräldrarna följer inte med på jakt och picknick i skogen. Pappan 

campar med det svenska scoutförbundet och mamman befinner sig i hemmet på grund av sin 

graviditet och sorg. Även prinsessorna har begränsat rörelseutrymme. De kan bara röra sig i 

Hagaparken och i ”Allt är möjligt” sjunger flickorna att de inte kan lämna Haga, eftersom de 

är ”små” och ”svaga”. Jag menar att de beskriver sin begränsning till ett område. När de 

lämnar parken sker det via en man, exempelvis följer de med Gustaf V på picknick och jakt i 

skogen. Systrarnas medvetenhet om rörelsebegränsningarna illustreras när Margareta och 

Birgitta talar om framtida friare. De ifrågasätter hur de ska få en make om de endast är i 

barnkammaren och parken (S. 6–7, 10–11, 20–21, 39). Flickorna är begränsade till Haga, 

vilket signaleras i dramats titel: flickorna hör hemma på Haga och folket associerar dem med 

platsen.       

 Vidare är prinsessorna passiva i relationen till män: Margareta säger att de blir prinsessor 

när friarna kommer, Birgitta menar att en man ska uppsöka henne, i sången ”Flickor gift er” 

sägs det att kvinnor väntar hela livet på den rätte och hovmarskalken frågar Christinas 

fästman om det är enkelt att erövra en prinsessa (S. 18, 38–40, 2:25). Min tolkning är att 

prinsessorna och kvinnor bör enligt normerna vänta passivt. Hirdmans forskning kan 

appliceras till diskussionen. Genuskontraktet är föreställningar hur könen ska vara, 

exempelvis i relationer. Bland annat avgör kontraktet könens roller i ett förhållande. Pjäsen 

framställer att mannen bör vara aktiv och att kvinnan ska vänta och erövras av honom. I 

anknytning till Nikolajevas motsatsschema agerar prinsessorna och Sibylla som det förväntas 

utifrån modellen, eftersom de har den kvinnligt könsstereotypiska egenskapen passiv.
36

 Dock 

besitter både Medea och Jason i Medeas barn den manligt stereotypiska egenskapen aktiv.

 Lillmedea i Medeas barn är mer aktiv än Lilljason. Hon kommer på att syskonen ska 

rymma, ”instruerar” vad brodern ska packa och tar kommandot när barnen leker skilsmässa. 

Hon påstår att syskonen måste skiljas och lägger en gräns i barnkammaren (M. 15, 27). 

Dessutom är hon medveten om sin dominans och handlingskraft; till exempel skäller hon ut 

Lilljason under rymningsplanerna: ”Vem har gjort allting här? Vem har organiserat alltihop? 

Vem har kommit på allting?” (M. 29). I detta sammanhang agerar inte syskonen som det 
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förväntas utifrån motsatsschemat. Lilljason har den kvinnligt könsstereotypiska egenskapen 

passiv för han följer systerns anvisningar, och Lillmedea besitter den stereotypt manliga 

egenskapen aktiv.
37

 Min tolkning är att Medea, Jason och Lillmedea är aktiva till skillnad från 

passiva Sibylla, prinsessorna och Lilljason. Jämförelsen mellan Lillmedea och Lilljason kan 

också präglas av syskonens åldersskillnad. Jag anser att äldre syskon ofta har makt över 

småsyskon.  

 

Rationella män och intuitiva kvinnor  

I inledningen av Medeas barn beskrivs Jason vara förälskad och känslostyrd. Han blev väldigt 

förälskad i Medea, till exempel nämner Lillmedea hans kärlek. Jasons känslor är också viktiga 

i förhållandet till Glauke. Amman säger att han gick till Glauke för han var så förälskad och 

Medea menar att han bör gå till Glauke, eftersom längtan efter henne är för stark (M. 12–13, 

26). Dessutom anser Medea att hans ”vishet bor på tungan, är blott sken” (M. 26). Jag tolkar 

det som att han inte är rationell eller förnuftig i relationen till de två kvinnorna. Därmed 

överensstämmer han inte med motsatsschemat då han inte har den manligt könsstereotypiska 

egenskapen rationell.
38

     

 Eftersom jag inte samtycker med Nikolejava att rationella och intuitiva är ett motsatspar 

kan egenskapen irrationell, som är den korrekta motsatsen till rationell, föras in i analysen. I 

Sessorna på Haga beskrivs de manliga karaktärerna både som rationella och irrationella. 

Birgittas fästman menar att han funderade på äktenskapets fördelar och nackdelar. Han har 

enligt min mening tagit ett rationellt beslut. Dock framställs prinsessornas bror som 

irrationell. Systrarna härmar och hånar honom för att inte veta vem människor är vid 

audienser och att ständigt säga ”Ööööh” (S. 2:15, 2:46). Deras härmning skildrar brodern som 

ointelligent och oförnuftig. Han överensstämmer inte med motsatsschemat då han saknar 

mäns stereotypiska egenskap rationell. Men egenskapen är applicerbar till fästmannen.
39

 Fortsättningsvis är Medea i Medeas barn känslostyrd, vilket jag förklarade tidigare. Enligt 

spel- och scenanvisningarna får hon hastigt ett ”irrationellt utbrott” (M. 18). Dessutom tycks 

amman anse att Medea är irrationell i förhållandet till barnen: ”Ditt hat ska det också gå ut 

över dem? Skärpning!” (M. 20).  Medeas agerande överensstämmer med Nikolajevas schema 

över könsstereotypiska egenskaper, eftersom hon inte har den manligt stereotypiska 
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egenskapen rationell.
40

 I Medeas barn är Lillmedea och Lilljason rationell respektive 

irrationell. Syskonens egenskaper kan urskiljas när de utforskar självmord. Lilljason håller 

andan och Lillmedea säger att det är smartare att hoppa ut från ett fönster. Han är impulsiv då 

han försöker hoppa ut genom fönstret, men hon hindrar honom: ”Stopp! Man kan klara sig 

och överleva” (M. 21).     

 Jag nämnde att Lillmedea och Lilljason är våldsbenägna. Lillmedeas misshandel av 

leksakshunden är uttänkt och rationell för hon säger åt sin bror att titta och hittar på en ramsa: 

”Du har det bra du som är hund och -/- inga föräldrar har,[- - -] du har det bra du som är hund 

och -/- inga känslor har kvar” (M. 20). Lilljasons försök att dränka systern i tvättfatet är 

impulsinriktat. Det står i scen- och spelanvisningarna att han ”plötsligt” tar tag i hennes 

huvud. Min tolkning är att tanken plötsligt slår honom och att han inte inser konsekvenserna. 

Det finns fler situationer i dramat där Lilljason inte tänker efter, exempelvis när amman 

ordnar smörgåsar åt barnen. Lillmedea försöker hindra honom från att avslöja deras 

rymningsplaner medan han ”obekymrat” ber om stanniolpapper, tallrikar och spritkök (M. 21, 

27–28). Jag hävdar att syskonen inte motsvarar motsatsschemat då Lillmedea innehar den 

manligt stereotypiska egenskapen rationell och Lilljason saknar den.
41

   

 

Kvinnors och mäns möjligheter, villkor och krav  

Hittills har jag undersökt kvinno- och mansbilder i pjäserna. I den andra delen av analysen 

studeras kvinnors och mäns situation gällande möjligheter, villkor och krav. Till hjälp har jag 

Hirdmans forskning och Nikolajevas motsatsschema. Dessutom använder jag startpunkterna 

dramats öppning, titel, personnamn, huvudpersonens belägenhet, personernas utseenden och 

karaktärsegenskaper, scen- och spelanvisningar, dramatextens vändpunkter, repliker och 

dramats slut.
42

 

 

Könshierarkier 

I Sessorna på Haga framkommer mannens betydelse. En av dramats vändpunkter är när 

Sibylla får en son. Nenne uttrycker glädjen över födseln: ”en prins … en prins … o, sessor, ni 
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har fått en BROR, ett riktigt barn!” (S. 29). Sonen är efterlängtad, vilket är synligt då Nenne 

sjunger att besvikelsen var stor vid flickornas födslar och att successionen är räddad när det 

”blev en man”. Dessutom definieras brodern som ett ”under” och ”det högsta” i sången ”Hör 

kanonernas dunder” (S. 29–30). Pjäsen illustrerar att söner är viktiga för de ska efterträdda 

fäderna. Enligt synsättet är männen högst i könshierarkin. Hirdman menar att mannen är 

normen och har högst status enligt genussystemet.
43

 Nenne förklarar att flickorna godtagit 

broderns överlägsenhet: ”[…]de har accepterat HANS plats från första stund” (S. 36). Att 

kronprinsen omtalas med versaler signalerar hans status. Prinsessorna vet att de värderas lägre 

än brodern, för flickorna sjunger att de är ”utkast” och ”slarviga skisser” (S. 31). Systrarna 

framställs som sämre versioner av sin bror. De vuxna prinsessorna diskuterar familjens och 

folkets besvikelse över flickornas födslar. Margareta säger att det var en stor uppståndelse när 

brodern föddes, och Birgitta hävdar att alla var missnöjda vid den yngsta systerns födelse (S. 

2:45).       

 Även Medeas barn innehåller könshierarki, eftersom Medea menar att män har 

envåldsmakt (M. 18). Jag anser att dramat skildrar förekomsten av könshierarki i 

sportvärlden. Jason klagar på Lilljason för att sonen inte kan spela fotboll. Då Lillmedea 

klarar det säger pappan: ”Titta här, Lillmedea … se hon klarar det, fast hon bara e en flicka. 

Du kan allt det där fint du, Lillmedea. Vilken lirare gick inte IK Argo miste om i dig. Nu är du 

tjej, annars hade du varit given i A-laget” (M. 19). Hierarkin mellan män och kvinnor präglar 

repliken. Jason använder en nedvärderande ton, för han påpekar att Lillmedea endast är en 

flicka. Vidare tar det lång tid för prinsessorna i Sessorna på Haga att nämna favorithjältinnor 

ur litteraturen och verkligheten. Birgitta blandar ihop personer, till exempel Grace Kelly och 

Jackie Kennedy. Hon förväxlar kvinnor med män då hon talar om en ”duktig slalomåkare” 

och syftar till Ingmar Stenmark (S. 2:3–2:4). Det tycks finnas få kvinnliga hjältar och om de 

existerar är de inte minnesvärda. Möjligtvis ses inte kvinnor som hjältar, utan den rollen är 

avsedd för män. I förtexterna av Medeas barn beskrivs Jason vara en före detta hjälte samt far 

till barnen, medan Medea omtalas som barnens mor och Jasons fru (M. 11). Jag kopplar 

hierarkin i dramerna till Hirdmans forskning. Hirdman betonar att mannen har högst status 

enligt genussystemet. Detta system bygger på genuslogikerna, vilka syftar till att könen ska 

isärhållas och att mannen är normen, medan kvinnan är undantaget.
44

 Genussystemet kan 

urskiljas i pjäserna: fotbollsvärlden tillhör män, Jason är nedlåtande mot Lillmedea, endast 
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män är hjältar och prinsessorna är underlägsna samt sämre versioner av brodern, som är 

idealet.  

 

Könens behov 

Sessorna på Haga innehåller föreställningen att kvinnor behöver män för att definiera sig 

själva och bli betydelsefulla. I dramats öppning frågar hovmarskalken en flicka i publiken vad 

hennes pappa arbetar med. Eftersom han letar efter ett betydelsefullt barn frågar han om det 

sitter en läkardotter i publiken (S. 4). Det illustrerar att flickan får status genom fadern, det 

vill säga mannen. Hovmarskalkens replik är intresseväckande i anslutning till Desirés 

beklagan över brodern. Hon säger att alla har glömt systrarna och att hon vill vara en pojke. 

Trädgårdsmästaren svarar:
 
 

Ni avundas er bror hans penis. Men en gång kommer ni att förstå, att bara 

genom att skaffa er egna barn kan ni skaffa er ett fullgott penissubstitut. Då 

accepterar ni er kvinnlighet.[- - -]Gift er. Det är mitt sista råd (S. 37). 

Utdraget signalerar att kvinnan behöver en make. Dock uttrycker Jason i Medeas barn att 

mannen är beroende av kvinnans barnafödande. Enligt scen- och spelanvisningarna säger han 

till publiken och Lilljason att mannens liv skulle vara bekymmerlöst om han kunde få barn 

utan kvinnan (M. 26). Jag ansluter hovmarskalkens, trädgårdsmästarens och Jasons uttalanden 

till Hirdmans framhållning att kvinnor och män är varandras möjligheter. Hirdman betonar att 

mannen söker symbios och närhet hos kvinnan, medan kvinnan söker frihet och 

självständighet hos mannen.
45

 Jason illustrerar att män söker symbios hos kvinnan när han 

nämner hennes förmåga att föda barn. Hovmarskalken och trädgårdsmästaren signalerar att 

kvinnan endast får vikt i relationer till män.    

 Kvinnans sökande efter frihet och självständighet framträder också i Sessorna på Haga 

efter att prinsessorna har gift sig. Texten i sången ”Uppbrott” lyder: ”slit mig, hugg mig -/- 

ryck mig av -/- från mina rötter -/- jag vill springa -/- gå och stå -/- på egna fötter -/- Jag är fri 

nu -/- jag far härifrån nu -/- med min äkta man” (S. 2:28). Sången åskådliggör flickornas 

oförmåga att uppnå frihet eller förändring; makarna förverkligar prinsessornas frihet. Hirdman 

är relevant i sammanhanget då hon menar att kvinnan bara kan uppnå frihet och 
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självständighet via mannen.
46

 Samma tema har Medeas barn för Medea upplever enbart 

äventyr tillsammans med Jason. Jag nämnde tidigare att männen i pjäserna förverkligar och 

definierar de kvinnliga karaktärerna, och jag hävdar att äktenskapet är centralt i frågan. I 

Sessorna på Haga besjungs giftermålet som en av kvinnors största bedrifter. Betydelsen av 

äktenskapet framkommer även när de vuxna prinsessorna ska namnge en hjältinna. Birgitta 

försöker minnas Britt Eklands namn, men hon nämner endast Eklands makar (S. 38, 2:4). 

Kanske anses Eklands största prestation vara äktenskapen och hon definieras utifrån 

relationen till makarna. Kvinnans identitet studerar jag ytterligare i nästa rubrik. 

 

Den utbytbara kvinnan 

I denna rubrik undersöker jag motivet den utbytbara kvinnan. Glauke i Medeas barn beskrivs 

endast av de andra karaktärerna. Hon förekommer inte fysiskt i dramat och har inte några 

repliker. Den enda fysiska representationen av henne är ett rött projicerat hjärta som Jason 

tittar åt och går till samt Glaukedockan som är en gränsvakt i barnens skilsmässolek. Hon 

omtalas bland annat som ”den andra kvinnan” och ”Jasons nya brud” (M. 13, 15, 21). 

Möjligtvis är det Glaukes identitet. Hon är bara viktig i relationen till Jason; hon definieras 

utifrån sitt förhållande till honom.  Begreppet ”nya” antyder att Medea och kvinnor är 

utbytbara. Det kan också utläsas i en konversation mellan Socialdemokraten och 

Kommunalpampen i Sessorna på Haga. Den förstnämnda hävdar att de vuxna prinsessorna är 

”halvgamla” och att de inte längre har en funktion. Den sistnämnda påstår att systrarnas tid är 

över och att ”nya kvinnor kommer” (S. 2:43–2:44). De beskriver att kvinnor har ett bäst-före-

datum och ersätts av nya. Socialdemokratens och Kommunalpampens repliker samt omtalet 

av Glauke signalerar att kvinnan är ersättlig och saknar en egen identitet. Dessutom smälter 

kvinnor samman till ett kollektiv då Nenne sjunger hur systrarna var som små. Enligt 

scenanvisningarna blandar hon ihop prinsessornas egenskaper, exempelvis får Christina 

Margaretas ömhet (S. 2:34–2:35). 
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Genuskontraktet  

Jag betraktar Lillmedea i Medeas barn som en avbild av Medea, vilket präglar Lillmedeas 

personnamn. Jag relaterar Medeas och Lillmedeas relation till Hirdmans forskning om 

genuskontraktet. Hirdman hävdar att varje samhälle och tid har ett osynligt kontrakt mellan 

könen. Kontraktet innefattar tankar om hur kvinnor och män bör vara samt introduceras för 

barn via föräldrar. I Medeas barn har Lillmedea övertagit mammans egenskaper och roll. 

Lillmedea uppför sig som en mor till Lilljason; till exempel uppmuntrar och hyllar hon honom 

när de tävlar om vem som kan spottas längst. När de planerar att rymma säger Lillmedea att 

hon kan vara mor. Hennes uttalanden kan vara ett tecken för hennes omtänksamma och 

omsorgsfulla sida, vilka är enligt motsatsschemat könsstereotypiska egenskaper för kvinnor.
47

 

Lillmedea vill ersätta Medea, som är frånvarande på grund av sin depression. Lillmedea är ett 

substitut i den scen där Lilljason tyr sig till systern efter att Medea har skakat av sig honom 

(M. 14, 25, 28).     

 Varken Jason eller Medea är goda föräldrar. Jasons föräldraroll kritiseras och ifrågasätts 

indirekt i dramat, till exempel när han kastar en bok om uppfostran ifrån sig. Medeas 

modersroll ifrågasätts direkt: Lillmedea vill att amman ska vara barnens mor och Lillmedea 

säger att hon själv kan vara mamma åt syskonen (M. 22, 25, 28). Min tolkning är att Medea är 

viktigast för barnen. Det illustreras i pjästiteln; de är betydelsefulla som Medeas barn. Hon 

förväntas ta hand om dem och när hon inte uppfyller kravet måste man finna en ersättare. Det 

är synligt när Lilljason frågar varför amman tar hand om barnen. Amman förklarar att Jason 

”har gjort upp det” med henne, eftersom Medea ”inte gjorde det” (M. 17). Jag anser att 

ammans replik ”För att er mamma inte gjorde det” är dubbeltydig. Möjligtvis refererar 

amman till att Medea inte såg till barnen, men hon kan också syfta till att Medea inte anlitade 

henne. Oavsett är det Medeas uppgift att se efter barnen eller att anställa en barnflicka. Det 

första alternativet är intressant i anslutning till dramats slut då Medeas agerande diskuteras 

och ifrågasätts:  

MEDEA: [snyftar]Jag är en riktig häxa va?    

LILLMEDEA: Nä, ingen riktig … mamma (M. 33). 

Replikskiftet är tvetydigt och jag tolkar det på två sätt. Dels kan Lillmedea mena att Medea 

inte är en riktig häxa, dels kan hon hänvisa till att Medea inte är en sann mor. Den andra 

tolkningen innebär att Medeas föräldraroll ifrågasätts direkt i en replik. Det kan knytas till 
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Lillmedeas idé att ersätta mamman, som inte fungerar som en mor under depressionen. 

Diskussionen kring Medeas modersroll liknar Sigfridssons och Lundins analyser. Sigfridsson 

anser att Medea är viktigast för barnen i Klarateaterns uppsättning. Lundin hävdar att Medea 

är huvudpersonen i barnens liv.
48

    

 Vidare finns föreställningen om den omtänksamma och omsorgsfulla kvinnan i Sessorna 

på Haga. Margareta tröstar ofta sina systrar, exempelvis när Desiré blir upprörd över tanken 

att de inte är riktiga prinsessor. Nenne uppmanar Margareta att vara moderlig och att ta hand 

om småsyskonen, eftersom hon är äldst och ”nästan kvinna”. Nenne överför sitt ansvar, 

omtagande och omsorgsfullhet till Margareta. Flickan är först motvillig, men accepterar sedan 

rollen som tilldelats henne; till exempel står det i scen- och spelanvisningarna att hon knuffar 

till Christina ”uppfostrande” (S. 34, 37–38, 50). Hirdman hävdar att genuskontraktet ärvs 

mellan generationer; mamman och pappan introducerar kontraktet för dottern respektive 

sonen. Modern presenterar inte genuskontraktet i Sessorna på Haga, utan Nenne. 

Fortsättningsvis introducerar inte enbart Medea dottern för kontraktet i Medeas barn. 

Sigfridsson hävdar att amman ger sin kvinnlighet till Lillmedea när amman säger att flickan är 

vacker i ammans läppstift och band. Min tolkning är att amman överför föreställningen att 

kvinnor ska vara vackra då hon säger att Lillmedea är fin i sin nya utstyrsel och jämför flickan 

med sig själv. I dramats öppning beskrivs Medea som vacker (M. 12, 27). Detta innebär att 

Medea, Lillmedea och amman har den stereotypiska egenskapen vacker.
49

 I pjäserna 

introducerar två kvinnor och modergestalter genuskontraktet för flickorna. Amman och Nenne 

är ställföreträdare för Medea och Sibylla, som är frånvarande.  

 Lilljason är Jasons avbild, vilket speglar Lilljasons personnamn då han beskrivs vara en 

liten version av fadern. Jason presenterar genuskontraktet för Lilljason, och fotboll är viktigt i 

deras relation. Lilljason säger att det finns lätta och mjuka bollar på tunnelbanestationen 

”Bomberochgrottorochtält” och refererar till de hårda bollar som Jason skjuter när de spelar 

fotboll. Trots att båda barnen följer med till idrottsplatsen har Jason inte några förväntningar 

på Lillmedea angående fotboll. Dock förväntas Lilljason kunna spela och hantera hårda 

bollar. Det illustreras när Jason berättar om en fotbollsmatch där en spelare sköt så hårt att 

målvakten bröt sina ben, men målvakten fortsatte matchen. Möjligtvis ställer pappan det 

kravet på sonen. Fotbollstemat och kravet att spela fotboll återkommer vid barnens 

rymningsplaner. Lilljason hävdar att de vuxna kommer att säga att det var bra att han 

försvann, för han inte är en duktig fotbollsspelare. Genuskontraktet är även synligt när Jason 
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visar en modell av sitt skepp och frågar sonen om båtar. Han ställer inga frågor till Lillmedea; 

Jasons kunskaper ska överföras till Lilljason. Sonen ska vara faderns avbild, men Lillmedea är 

mest lik pappan: hon är duktig på fotboll och härmar Jasons ”Tarzan-tjut”. Ljudet 

kännetecknar Jason då scenanvisningarna ofta anger att han utstöter ett ”Tarzan-ljud” eller 

”Tarzan-tjut”. Barnen härmar ljudet, men Lilljason gör det tafatt och svagt. Inledningsvis är 

Lilljason villig att leva upp till kraven. Då barnen leker skiljasleken vill han ta med sig bollen 

för att träna och under syskonens rymningsplaner vill han lämna den (M. 12, 14, 16, 19–20). 

Min tolkning är att han önskar och ämnar bryta mot Jasons påstötningar. Hirdman menar att 

genuskontraktet frambringar både balans och förhandling.
50

 Jag anser att förhandlingar kring 

kontraktet finns i de aktuella dramerna: till slut går Lilljason emot Jasons krav och Margareta 

tillmötesgår Nennes uppmaningar. 

 

Avslutande diskussion 

När jag undersökte kvinno- och mansbilder i pjäserna kom jag fram att karaktärerna delvis 

överensstämmer med stereotyperna i Nikolajevas motsatsschema. Medea, Lillmedea, amman, 

Sibylla och prinsessorna är vackra eller söta, vilket är en könsstereotypisk egenskap för 

kvinnor. Lillmedea, Margareta och Nenne har de stereotypt kvinnliga egenskaperna 

omtänksam och omsorgsfull. Jason, Medea och Sibylla passar in i schemat då Jason är aktiv 

och de två kvinnorna är emotionella. Dessutom överensstämmer prinsessorna och Birgittas 

fästman med mallen. Systrarna är svaga och passiva, och fästmannen är rationell. Nennes, 

trädgårdsmästarens och hovmarskalkens egenskaper är förenliga med Nikolajevas modell: 

Nenne är emotionell och mild, medan de manliga karaktärerna är hårda och känslokalla. 

Undersökningen belyste även att pjäsernas karaktärer inte agerar som det förväntas utifrån 

motsatsschemat. Det gäller speciellt rollfigurerna i Medeas barn. På följande punkter agerar 

inte karaktärerna som stereotyperna i schemat: Lillmedea har de stereotypt manliga 

egenskaperna stark, våldsam, aggressiv, aktiv och rationell, Lilljason är passiv och irrationell, 

Jason är vacker, Medea är aktiv och samtliga karaktärer i dramat är våldsamma. I några 

avseenden motsvarar inte Sessorna på Haga motsatsschemat. Prinsessorna besitter de manligt 

stereotypiska egenskaperna våldsam och aggressiv, och flickornas bror saknar mäns 

stereotypiska egenskap rationell.     
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 I analysen problematiserade jag Nikolajevas mall, bland annat ifrågasatte jag om alla 

egenskaper är korrekta motsatspar. Därför fördes egenskaperna svag och irrationell in i 

resonemanget om starka och vackra respektive rationella och intuitiva karaktärer. I många 

avseenden överensstämmer Sessorna på Haga med modellen. Men beskrivningen av 

prinsessorna och de andra karaktärerna är närmast övertydlig och ironiserande, särskilt i 

sångerna. Jag kopplar det till Soilas uttalande att pjäsens syfte var att beskriva hur den 

idealiserade bilden av kungafamiljen påverkade flickgenerationens uppväxt. Jag anser att 

prinsessorna är som de förväntas. Möjligtvis motsvarar deras karaktärsegenskaper 

motsatsschemat eftersom de bör inneha kvinnligt stereotypiska egenskaper. Soila hävdar att 

Ostens filmer saknar stereotypiska och schablonartade könsrollsmönster. Jag har undersökt 

förekomsten av könsstereotyper och kom fram till att pjäserna innehåller könsstereotypiska 

karaktärer, framför allt Sessorna på Haga. Det finns också spänningar i pjäserna, och dessa 

spänningar förekommer särskilt i Medeas barn. Karaktärerna har både kvinnliga och manliga 

stereotypiska egenskaper. Analysen illustrerar således att karaktärerna både följer och avviker 

från normer för kön.     

 För att besvara den andra frågeställningen om könens möjligheter, villkor och krav 

använde jag Hirdmans forskning som framställer att mannen anses vara normen och idealet 

samt är högre i könshierarkin. Hierarkin förekommer i pjäserna: prinsessorna har lägre status 

än brodern då han och systrarna definieras som ett under respektive slarviga skisser, endast 

pojkar förväntas spela fotboll och män har envåldsmakt. Dock har kvinnan en viktigare 

funktion och högre status som moder i Medeas barn. Medeas modersroll är i fokus och hon är 

mer betydelsefull än Jason i relationen till barnen. Slutsatsen anslöt jag till Lundin och 

Sigfridsson som menar att Medea är viktigast för syskonen. Jag förde även i Hirdmans teori 

om frihets- och symbioslängtan. Mannen söker närhet och symbios hos kvinnan, medan 

kvinnan söker självständighet och frihet hos mannen. Analysen belyste de kvinnliga och 

manliga karaktärernas möjligheter och begränsningar. Jason uttrycker mäns behov av kvinnan 

för att få barn. Pjäserna redogör att döttrars betydelse definieras av fäders yrken, att kvinnan 

behöver mannen för att acceptera sin kvinnlighet och att kvinnan inte kan uppnå frihet utan 

mannen. Dessutom illustrerar Sessorna på Haga att kvinnans största prestation är äktenskapet. 

Jag kopplar det till Glauke i Medeas barn, eftersom hon endast är viktig i sin relation till 

Jason. Fortsättningsvis är kvinnan ersättlig i dramerna: Medea ersätts av Glauke och 

prinsessorna utbyts av nya kvinnor. Att kvinnan framställs och betraktas vara obetydlig 

relaterar jag till genuslogikerna; mannen är normen och idealet i pjäserna.  

 Vidare använde jag begreppet genuskontrakt. Kontraktet bygger på tankar om hur könen 
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bör vara i privatlivet och offentligheten samt ärvs mellan generationer. Nenne överför sitt 

omtagande till Margareta; amman och Medea projicerar sin skönhet på Lillmedea; Lillmedea 

ersätter Medea; Jason överför sina fotboll- och skeppskunskaper till Lilljason. Enligt Hirdman 

introducerar föräldrar sina barn för kontraktet. Det sker i pjäserna, men det gör även Nenne 

och amman. Hirdman menar att kontraktet medför förhandling. Dramerna innehåller 

förhandlingar, särskilt gällande Margareta och Lilljason.  

 För vidare forskning hade det varit tänkvärt att studera uppsättningar av pjäserna. 

Möjligtvis hade mina slutsatser bekräftats, men det är också troligt att resultatet inte skulle 

överensstämma med föreställningarna. Sigfridsson belyser att uppsättningar kan skilja sig åt 

för regissörer har olika visioner. Trots detta anser jag att det vore intressant att studera 

genuskonstruktionerna i de eventuella teaterföreställningarna. Framställningen av kvinnor och 

män är ett ständigt aktuellt och betydelsefullt ämne. 
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Bilaga 

Nikolajevas motsatsschema över manligt och kvinnligt 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla/hårda Emotionella/milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma/omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga   Beroende 
Aktiva Passiva 
Analyserande Syntetiserande 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt 
Rationella Intuitiva 
Och så vidare  

 

 

 


